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Resumo: O presente artigo busca demonstrar a necessidade das 
empresas de diversos ramos de atividade se adequarem à Lei Geral de 
Proteção de Dados, considerando o contexto de grande transação de 
dados pessoais ao redor do mundo. Utilizou-se como base teórica Ana 
Frazão, Gustavo Tepedino e Milena Donato Oliva (2019). Para tanto, foram 
feitas breves considerações quanto ao histórico legislativo, abordando a 
Lei de Acesso à Informação (lei n. 12.527/2011), Marco Civil da Internet 
(lei n. 12.965/2014) e Regulamento Geral de Proteção de Dados da União 
Européia (UE 2016/679).  Após, foram analisadas questões introdutórias 
quanto a necessidade da existência de uma lei geral de proteção de dados, 
bem como pontos gerais da LGPD. Para além de pontos teóricos, foram 
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abordados modos pelos quais empresas de diversos ramos podem se 
adequar à LGPD, como políticas transparentes e programas de governança 
em privacidade, e, em especial, modos de adequação por parte de 
empresas de publicidade, ante o avanço do marketing digital.  

Palavras-chave: Lei Geral de Proteção de Dados, Necessidade de 
adequação, Modos de adequação. 

 

Abstract: This article seeks to demonstrate the need for companies in 
various fields of activity to adapt to the General Data Protection Law, 
considering the context of large personal data transactions around the 
world. Ana Frazão, Gustavo Tepedino and Milena Donato Oliva (2019) 
were used as the theoretical basis. To this end, brief considerations were 
made regarding the legislative background, addressing the Access to 
Information Act (law n. 12.527/2011), Internet Civil Framework (law n. 
12.965/2014) and the General Data Protection Regulation of the 
European Union (EU 2016/679).  Afterwards, introductory questions 
regarding the need for a general data protection law were analyzed, as 
well as general points of the LGPD. In addition to theoretical points, ways 
in which companies in various branches can adapt to LGPD, such as 
transparent policies and privacy governance programs, and in particular 
modes of adaptation by advertising companies, to the advancement of 
digital marketing, were addressed.  

Keywords: General Data Protection Law, Need for adequacy, Suitability 
modes. 

 

Resumen: El presente artículo trata de demostrar la necesidad de que las 
empresas de diversos ámbitos de actividad se adapten a la Ley General de 
Protección de Datos, teniendo en cuenta el contexto de las grandes 
transacciones de datos personales en todo el mundo. Se utilizaron como 
base teórica Ana Frazão, Gustavo Tepedino y Milena Donato Oliva (2019). 
Con ese fin, se hicieron breves consideraciones sobre los antecedentes 
legislativos, en las que se abordaron la Ley de acceso a la información (ley 
n.º 12.527/2011), el Marco Civil de Internet (ley n.º 12.965/2014) y el 
Reglamento General de Protección de Datos de la Unión Europea (UE 
2016/679).  Posteriormente, se analizaron las cuestiones introductorias 
relativas a la necesidad de una ley general de protección de datos, así 
como los puntos generales de la LGPD. Además de los puntos teóricos, se 
abordaron las formas en que las empresas de diversas ramas pueden 
adaptarse a la LGPD, como las políticas transparentes y los programas de 
gestión de la privacidad, y en particular los modos de adaptación de las 
empresas de publicidad, al avance de la comercialización digital.  

Palabras clave: Ley General de Protección de Datos, Necesidad de 
adecuación, Modos de adecuación. 
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Introdução 

Com o desenvolvimento de novas tecnologias surgem questionamentos 
quanto a segurança das informações na era digital. Assim, é natural que pessoas 
físicas e jurídicas procurem meios de manter seus dados pessoais protegidos, 
evitando a exposição à ataques de hackers.  

Assim, é visível o aumento de investimento nos setores de Tecnologia da 
Informação, principalmente em grandes empresas, nos setores corporativos, com a 
finalidade de adotar ações para impedir o vazamento de dados e, como 
conseqüência, evitar prejuízos a empresa, clientes, funcionários e colaboradores.  

Na Europa, após os escândalos de espionagem e divulgação de dados, como o 
da Cambridge Analytica (2016) e do Facebook (2016 e 2018), foi aprovado o General 
Data Protection Regulation (GPDR), que regulamenta no âmbito da União Européia 
sobre a proteção de dados.  

No Brasil, os escândalos de vazamentos de dados pela falha na prestação de 
serviço do Facebook influenciaram para a aprovação da Lei Geral de Proteção de 
Dados Pessoais (LGPD). 

Tendo isto em vista, e, considerando o cenário globalizado, é importante que 
as empresas adaptem em toda sua cadeia de produção e administração princípios 
éticos, adaptação de suas tecnologias e a seguridade de seus dados, além de 
treinamento de seus colaboradores e estabeleçam uma relação de transparência em 
seu trabalho.  

Em outras palavras, diante da nova era digital e da preocupação com a 
proteção de dados pessoais, torna-se essencial que as empresas adéqüem-se às 
previsões legais da Lei Geral de Proteção de Dados, adotando ações que visem 
proteger o tratamento de dados pessoais.  

Além da questão legal, pontua-se a confiabilidade e a competitividade que são 
atreladas às empresas que se preocupam com o tratamento dos dados de seus 
clientes e colaboradores. Na era digital, é preciso acompanhar as evoluções 
legislativas e os anseios da sociedade a fim de se manter como referência no 
mercado.  

A importância do tema reside no fato de poucas serem as colaborações no 
espaço acadêmico sobre a necessidade das empresas se adequarem à Lei Geral de 
Proteção de Dados, bem como os meios pelos quais elas podem efetuar na prática 
essa adequação.  

Desse modo, além do discurso teórico, resta necessário elencar meios pelos 
quais é possível uma empresa se adequar as normas postas pela nova legislação, de 
maneira que a pôr em prática a previsão legal.  

 

1  Evolução Legislativa 

A preocupação com a proteção de dados pessoais não é algo novo no 
ordenamento jurídico brasileiro. Com casos de vazamento de dados cada vez mais 
recentes, cresce a necessidade da proteção legislativa de dados pessoais.  
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Nesse sentido, diante disso e da preocupação da sociedade com a proteção de 
seus dados pessoais, cabe ressaltar o histórico legislativo do tema, tanto no âmbito 
nacional, como internacional.  

Desse modo, cabe uma breve análise das principais leis aprovadas sobre o 
tema, a saber, Lei n. 12.527/2011 (Lei de Acesso à Informação), Lei n. 12.965/2014 
(Marco Civil da Internet) e o Regulamento Geral de Proteção de Dados da União 
Européia n. 679/2016 (GPDR). 

 

1.1  Lei de Acesso à Informação 

A Lei n. 12.527/2011, também conhecida como Lei de Acesso à Informação, 
regula o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 
3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal, aplicando-se, em regra, a 
todos os entes da administração direta e indireta nos três poderes quando da 
produção de informação de interesse público.  

Assim como previsto na Lei Geral de Proteção de Dados, a Lei de Acesso à 
Informação prevê o processo de tratamento da coleta, uso, armazenamento e 
descarte dos dados, bem como a preocupação em manter os dados confidenciais, 
íntegros e disponíveis aos interessados. 

No entanto, conforme bem observado por Teixeira (2020), não há na Lei de 
Acesso à Informação a preocupação com o impacto no caso de vazamentos de dados 
pessoais, sem planos claros de segurança voltados ao tratamento dos mesmos, como 
medidas físicas, técnicas e organizacionais (TEIXEIRA, 2020). 

Ainda que timidamente, este pode ser considerado um começo do esforço 
legislativo quanto ao tratamento de dados pessoais, apesar de se valer do direito 
público somente.  

 

1.2  Marco Civil da Internet 

Em 23 de abril de 2014 foi promulgado a Lei n. 12.965/2014, conhecida como 
Marco Civil da Internet, com o objetivo de estabelecer princípios, garantias, direitos 
e deveres para o uso da Internet no Brasil. 

Os princípios que passaram a nortear o uso da internet no Brasil são a 
liberdade de expressão, proteção da privacidade e dos dados pessoais, preservação 
da estabilidade, segurança e funcionalidade da rede, dentre outros elencados no art. 
3º da mencionada lei. 

Assim, foi disposto em seu art. 7º que o acesso à internet é essencial ao 
exercício da cidadania, sendo aos usuários assegurados vários direitos, dentre eles 
a inviolabilidade da intimidade e da vida privada, inviolabilidade e sigilo do fluxo de 
suas comunicações pela internet, bem como de suas comunicações privadas 
armazenadas.  

Art. 7º O acesso à internet é essencial ao exercício da cidadania, e ao usuário são 
assegurados os seguintes direitos: 
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I - inviolabilidade da intimidade e da vida privada, sua proteção e indenização pelo dano 
material ou moral decorrente de sua violação; 

II - inviolabilidade e sigilo do fluxo de suas comunicações pela internet, salvo por ordem 
judicial, na forma da lei; 

III - inviolabilidade e sigilo de suas comunicações privadas armazenadas, salvo por 
ordem judicial; 

IV - não suspensão da conexão à internet, salvo por débito diretamente decorrente de 
sua utilização; 

V - manutenção da qualidade contratada da conexão à internet; 

VI - informações claras e completas constantes dos contratos de prestação de serviços, 
com detalhamento sobre o regime de proteção aos registros de conexão e aos registros 
de acesso a aplicações de internet, bem como sobre práticas de gerenciamento da rede 
que possam afetar sua qualidade; 

VII - não fornecimento a terceiros de seus dados pessoais, inclusive registros de 
conexão, e de acesso a aplicações de internet, salvo mediante consentimento livre, 
expresso e informado ou nas hipóteses previstas em lei; 

VIII - informações claras e completas sobre coleta, uso, armazenamento, tratamento e 
proteção de seus dados pessoais, que somente poderão ser utilizados para finalidades 
que: 

a) justifiquem sua coleta; 

b) não sejam vedadas pela legislação; e 

c) estejam especificadas nos contratos de prestação de serviços ou em termos de uso de 
aplicações de internet; 

IX - consentimento expresso sobre coleta, uso, armazenamento e tratamento de 
dados pessoais, que deverá ocorrer de forma destacada das demais cláusulas 
contratuais; 

X - exclusão definitiva dos dados pessoais que tiver fornecido a determinada aplicação 
de internet, a seu requerimento, ao término da relação entre as partes, ressalvadas as 
hipóteses de guarda obrigatória de registros previstas nesta Lei; 

XI - publicidade e clareza de eventuais políticas de uso dos provedores de conexão à 
internet e de aplicações de internet; 

XII - acessibilidade, consideradas as características físico-motoras, perceptivas, 
sensoriais, intelectuais e mentais do usuário, nos termos da lei; e 

XIII - aplicação das normas de proteção e defesa do consumidor nas relações de 
consumo realizadas na internet. (BRASIL, 2014, grifo nosso). 

Dentre os direitos elencados, chama à atenção o consentimento expresso do 
usuário para todo tipo de tratamento de dados pessoais, o que teve sua importância 
destacada ainda mais na Lei Geral de Proteção de Dados, n. 13.709/2018.  

Além disso, o art. 14 dispôs que o provedor de conexão à internet não pode 
guardar registros de acesso a aplicações da internet e o provedor de aplicação de 
internet não pode guardar os registros de acesso sem prévio consentimento do 
usuário, nem os dados pessoais desnecessários à finalidade para a qual se deu 
consentimento, nos termos do art.16. 

Não obstante a novidade legislativa introduzida pelo Marco Civil da Internet, 
deve-se ponderar que, segundo Tomasevicius Filho, não acarretou em mudanças 
substanciais, visto que não acrescentou muito à legislação vigente. Desse modo, as 
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normas contidas na Constituição Federal, no Código Civil, no Código Penal, no 
Código de Defesa do Consumidor, dentre outros diplomas legais, teriam sim 
aplicação nas relações jurídicas estabelecidas na internet (TOMASEVICIUS FILHO, 
2016). 

Apesar disso, alguns dos pontos positivos introduzidos pelo Marco Civil da 
Internet consistem na vedação da imposição de mecanismos de censura, bloqueio, 
monitoramento, filtragem e análise de dados que trafegam pela infraestrutura da 
internet dentro do território brasileiro (art. 9º, § 3º); na regulamentação dos 
procedimentos judiciais específicos para obtenção dos registros de navegação para 
fins de instrução processual civil e penal; e, por fim, na disciplina dos cookies, 
arquivos instalados nos computadores ou telefones para registrar informações e 
preferências dos usuários quando acessam determinada página na internet, 
conforme art. 7º, VIII (TOMASEVICIUS FILHO, 2016). 

Isto posto, não é o objetivo do presente artigo exaurir as críticas quanto ao 
Marco Civil da Internet, usando-o somente como exemplo no histórico legislativo 
brasileiro até a promulgação da Lei Geral de Proteção de Dados, lei n. 13.709/2018, 
que será analisada no segundo capítulo.  

 

1.3  Regulamento da União Européia 

No âmbito internacional é de extrema relevância o Regulamento Geral de 
Proteção de Dados da União Européia (GPDR), n. 679/2016, que estabelece a regras 
relativas ao tratamento, por uma pessoa, uma empresa ou uma organização, de 
dados pessoais relativos a pessoa na União Européia.  

Em seu texto, o Regulamento dispôs que a proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento de dados pessoais é um direito fundamental, bem 
como que os princípios e as regras em matéria de proteção das pessoas singulares 
relativamente ao tratamento dos seus dados pessoais deverão respeitar, 
independentemente da nacionalidade ou do local de residência dessas pessoas, os 
seus direitos e liberdades fundamentais, nomeadamente o direito à proteção dos 
dados pessoais (UE, 2016). 

Uma das previsões importantes no Regulamento é o consentimento do titular 
de dados, que passa a figurar como elemento principal para autorizar a coleta e 
tratamento de dados, devendo ser inequívoco e envolver sempre uma postura 
assertiva. Assim está previsto em seu art. 7º, a saber: 

Artigo 7.o 

Condições aplicáveis ao consentimento 

1.   Quando o tratamento for realizado com base no consentimento, o responsável pelo 
tratamento deve poder demonstrar que o titular dos dados deu o seu consentimento 
para o tratamento dos seus dados pessoais. 

2.   Se o consentimento do titular dos dados for dado no contexto de uma declaração 
escrita que diga também respeito a outros assuntos, o pedido de consentimento deve 
ser apresentado de uma forma que o distinga claramente desses outros assuntos de 
modo inteligível e de fácil acesso e numa linguagem clara e simples. Não é vinculativa 
qualquer parte dessa declaração que constitua violação do presente regulamento. 
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3.   O titular dos dados tem o direito de retirar o seu consentimento a qualquer 
momento. A retirada do consentimento não compromete a licitude do tratamento 
efetuado com base no consentimento previamente dado. Antes de dar o seu 
consentimento, o titular dos dados é informado desse facto. O consentimento deve ser 
tão fácil de retirar quanto de dar. 

4.   Ao avaliar se o consentimento é dado livremente, há que verificar com a máxima 
atenção se, designadamente, a execução de um contrato, inclusive a prestação de um 
serviço, está subordinada ao consentimento para o tratamento de dados pessoais que 
não é necessário para a execução desse contrato. (UE, 2016). 

Pontua-se, outrossim, quanto à aplicação territorial, o art. 3º do Regulamento 
determina que as regras do GPDR são aplicáveis ao tratamento de dados pessoais 
efetuado no contexto das atividades do estabelecimento de um responsável pelo 
tratamento, ou das atividades de um subcontratante, situado no território da União 
Européia, independentemente de o tratamento em si ocorrer dentro ou fora da 
União. 

A intenção do parlamento europeu foi, portanto, de garantir proteção ampla a 
todos os indivíduos que tiveram seus dados coletados de alguma forma por 
empresas ou instituições que realizam transferência de dados com organizações 
européias, fazendo com que as mesmas prestem contas nesse sentido.  

Dessa forma, empresas privadas ou públicas brasileiras, que possuírem 
relacionamento com clientes, parceiros, colaboradores europeus, devem se adequar 
ao Regulamento, respeitando-o.  

Outra previsão que merece destaque é quanto ao poder concedido às 
autoridades fiscalizadoras para aplicar sanções a quem descumprir o Regulamento. 
Assim, as Autoridades de Proteção de Dados (Data Protection Authorities) ficam 
encarregadas de supervisionar a aplicação das regras (arts. 52 e ss da GPDR).  

Ademais, cria-se a figura do Diretor de Proteção de Dados, o DPO (Data 
Protection Officer), que é o encarregado da proteção de dados (art. 37 da GPDR), que, 
dentre as funções elencadas no art. 39 do Regulamento, deve informar e aconselhar 
o responsável pelo tratamento, bem como controlar a conformidade com o 
regulamento, com outras disposições de proteção de dados da União ou dos Estados-
Membros.  

Em suma, sem a pretensão de extenuar a discussão quanto ao Regulamento, 
cabe observar que o mesmo serviu de inspiração para as normas dispostas na Lei 
Geral de Proteção de Dados Pessoais, sendo está o objeto de estudo do presente 
artigo.  

 

2  Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais 

Conhecida como LGPD, a Lei n. 13.709/2018 (Lei Geral de Proteção de Dados 
Pessoais) trouxe diversas inovações no ordenamento jurídico brasileiro, em 
sintonia com o movimento global de proteção de dados pessoais.  

De início, convém observar a importância dos dados num ponto de vista 
econômico, assim explicado por TEPEDINO, OLIVIA, FRAZÃO no sentido de que 
podem ser convertidos em informações necessárias ou úteis para a atividade 
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econômica, sendo que, como conseqüência, esses dados precisam ser processados 
para que possam gerar valor (TEPEDINO; OLIVIA; FRAZÃO, 2019, p. 26).  

No entanto, é comum que a coleta de dados seja realizada sem o consentimento 
e até mesmo sem a ciência de seus titulares, de maneira tal que, conforme bem 
ressaltado por TEPEDINO, OLIVIA, FRAZÃO, “[...] se os cidadãos não conseguem 
saber nem mesmo os dados que são coletados, têm dificuldades ainda maiores para 
compreender as inúmeras destinações que a eles pode ser dada e a extensão do 
impacto destas em suas vidas” (TEPEDINO; OLIVIA; FRAZÃO, 2019, p. 26). 

Nesse sentido, no art. 2º da LGPD estão previstos os fundamentos que 
disciplinam a proteção de dados pessoais, são eles: 

Art. 2º A disciplina da proteção de dados pessoais tem como fundamentos: 

I - o respeito à privacidade; 

II - a autodeterminação informativa; 

III - a liberdade de expressão, de informação, de comunicação e de opinião; 

IV - a inviolabilidade da intimidade, da honra e da imagem; 

V - o desenvolvimento econômico e tecnológico e a inovação; 

VI - a livre iniciativa, a livre concorrência e a defesa do consumidor; e 

VII - os direitos humanos, o livre desenvolvimento da personalidade, a dignidade e o 
exercício da cidadania pelas pessoas naturais.(BRASIL, 2018). 

Com o objetivo de proteger os direitos fundamentais de liberdade e de 
privacidade, a LGPD pretende conferir uma ampla proteção ao cidadão e às 
situações existenciais mais importantes que são afetadas pelo tratamento de dados, 
sendo estes: 

Art. 5º Para os fins desta Lei, considera-se: 

[...] 

X - tratamento: toda operação realizada com dados pessoais, como as que se referem a 
coleta, produção, recepção, classificação, utilização, acesso, reprodução, transmissão, 
distribuição, processamento, arquivamento, armazenamento, eliminação, avaliação ou 
controle da informação, modificação, comunicação, transferência, difusão ou extração; 
(BRASIL, 2018). 

Ressalta-se que, conforme TEPEDINO, OLIVIA, FRAZÃO (2019), a LGPD pode 
ser vista como um freio e um agente transformador das técnicas atualmente 
utilizadas pelo capitalismo de vigilância, a fim de conter a maciça extração de dados 
e as diversas aplicações e utilizações que a eles podem ser dadas sem a ciência ou o 
consentimento informado dos usuários (TEPEDINO; OLIVIA; FRAZÃO, 2019, p. 103). 

Dessa forma, pela lógica da principiologia da LGPD tem-se que os dados 
pessoais deixam de ser meros bens de cunho patrimonial, objetos de livre 
negociação, e passam a dialogar muito mais com princípios constitucionais e dos 
direitos fundamentais pertinentes.  

Nesse sentido, a LGPD tem base legal constitucional, ao tratar, conforme seu 
art. 2º, sobre questões de liberdade de expressão e direitos humanos e, 
infraconstitucional, ao tratar sobre questões de direito do consumidor e livre 
concorrência. 
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Assim, a LGPD impôs uma série de cuidados e restrições ao tratamento de 
dados, conforme se observa em seu art. 6º, o qual elenca princípios a serem seguidos 
quando do tratamento de dados pessoais, como a boa-fé, a finalidade, a adequação e 
a necessidade (BRASIL, 2018). 

Noutro giro, deve-se mencionar brevemente que apesar de fundamental o 
disposto na LGPD e nas demais leis e atos normativos estatais que se destinam a 
regular o tratamento de dados no Brasil, a LGPD, sozinha, não é suficiente para tal 
propósito. Como conseqüência, é grande a importância, também, da autorregulação 
e dos programas de compliance, reforçando o protagonismo dos agentes econômicos 
na tarefa de efetiva proteção dos dados pessoais (TEPEDINO; OLIVIA; FRAZÃO, 
2019, p. 116, 117).  

Isto posto, resta necessária a breve análise dos aspectos gerais da LGPD, a fim 
de uma compreensão global da mesma.  

 

2.1  Aspectos Gerais da Lei 

De início, cumpre salientar que assim como a GDPR, a LGPD terá aplicação 
extraterritorial, ou seja, o dever de conformidade superará os limites geográficos do 
país. Portanto, toda empresa estrangeira que tiver filial no Brasil, ou oferecer 
serviços ao mercado nacional e coletar e tratar dados de pessoas naturais 
localizadas no país estará sujeita à nova lei. 

A Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais – LGPD, n. 13.709/2018 elenca em 
seu art. 6º alguns princípios que devem necessariamente ser observados quando do 
tratamento de dados pessoais.  

Entre o rol de princípios elencados nos incisos do artigo em questão, 
destacam-se três: finalidade, adequação e necessidade. De acordo com esses 
princípios, dados pessoais só devem ser coletados e tratados para os propósitos 
específicos e legítimos que tenham sido informados ao titular de dados e sejam 
compatíveis com o contexto do tratamento. Assim, o tratamento deve ser limitado 
ao mínimo necessário para aquelas finalidades que foram informadas aos titulares.  

Em outras palavras, antes de coletar, armazenar ou de qualquer maneira 
utilizar dados pessoais, é importante verificar: se o titular daqueles dados foi 
informado de maneira clara e específica sobre como os dados serão tratados e para 
quais finalidades; se o tratamento é adequado ao contexto em que os dados foram 
coletados; e, se é realmente necessário tratar aqueles dados para atingir a uma 
finalidade específica.  

Por fim, quanto aos princípios da lei, o que deve ser de extrema atenção aos 
operadores é o da segurança e prevenção (incisos VII e VIII do art. 6º da LGPD), pelos 
quais ao tratar dados pessoais é importante implementar medidas técnicas e 
administrativas capazes de proteger esses dados de acessos não autorizados, perda, 
destruição, alteração ou divulgação indevida, bem como prevenir quaisquer 
incidentes que possam causar danos aos titulares de dados.  

Isso pode incluir, por exemplo, controles de acessos, técnicas de criptografia, 
revisão de arquitetura de sistemas, separação de bando de dados, entre outros.  
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Outro ponto que merece destaque é quanto ao consentimento do titular dos 
dados, que deve autorizar o tratamento de dados. O consentimento, no entanto, 
precisa respeitar alguns requisitos para que seja considerado válido: livre 
(manifestação da livre vontade do titular), informado (o titular deve receber 
informações claras, objetivas e suficientes), e inequívoco (por escrito ou por outros 
meios).  

Assim, pelo art. 7º da LGPD, o consentimento será uma das fontes de legitimar 
o tratamento de dados pessoais. 

Pontua-se, outrossim, os direitos dos titulares de dados, previstos nos artigos 
17 a 22 da LGPD, sendo eles o direito à informação, ao acesso, à retificação, ao 
cancelamento, à oposição, à portabilidade, entre outros.  Por exemplo, pelo art. 17 
da Lei Geral de Proteção de Dados tem-se que toda pessoa natural tem assegurada a 
titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de 
liberdade, de intimidade e de privacidade, conforme a lei. 

Nesse sentido, tornam-se importantes as figuras do controlador, do operador 
e do encarregado.  

Conforme dispõe o art. 5º,  IX, da LGPD, são considerados agentes de 
tratamento o controlador e o operador. De acordo com o art. 5º, VI da mencionada 
lei, o controlador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, a 
quem competem as decisões referentes ao tratamento de dados pessoais. Já o 
operador é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado ao qual 
compete a realização do tratamento em nome do controlador. 

O encarregado é a pessoa natural ou jurídica, de direito público ou privado, 
que atuará como canal de comunicação entre o Controlador e os titulares dos dados, 
sendo que suas atividades estão previstas no art. 41 da LGPD. 

Apesar da distinção de atores, frisa-se a responsabilidade solidária prevista no 
art. 42 da Lei, a saber: 

Art. 42. O controlador ou o operador que, em razão do exercício de atividade de 
tratamento de dados pessoais, causar a outrem dano patrimonial, moral, individual ou 
coletivo, em violação à legislação de proteção de dados pessoais, é obrigado a repará-
lo. 

§ 1º A fim de assegurar a efetiva indenização ao titular dos dados: 

I - o operador responde solidariamente pelos danos causados pelo tratamento quando 
descumprir as obrigações da legislação de proteção de dados ou quando não tiver 
seguido as instruções lícitas do controlador, hipótese em que o operador equipara-se 
ao controlador, salvo nos casos de exclusão previstos no art. 43 desta Lei; 

II - os controladores que estiverem diretamente envolvidos no tratamento do qual 
decorreram danos ao titular dos dados respondem solidariamente, salvo nos casos de 
exclusão previstos no art. 43 desta Lei. [...] (BRASIL, 2018). 

Desse modo, todos os profissionais ou empresas que tomarem decisões e 
estiverem diretamente envolvidos nas atividades de tratamento de dados pessoais 
realizadas em violação à lei serão solidariamente responsáveis pelo ressarcimento 
dos danos causados aos titulares, salvo se puderem provar que (i) não realizaram o 
tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, ou (ii) embora tenham realizado 
o tratamento de dados pessoais que lhes é atribuído, não houve violação à legislação 
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de proteção de dados, ou (iii) o dano é decorrente de culpa exclusiva do titular dos 
dados ou de terceiros (BRASIL, 2018). 

Por esses motivos, é bastante importante trabalhar com parceiros comerciais 
que estejam buscando se adequar à LGPD, já que eventual desconformidade alheia 
pode, conforme as circunstâncias do caso, acarretar responsabilidade solidária. 

Quanto à fiscalização e a regulação da LGPD, estas ficarão a cargo da 
Autoridade Nacional de Proteção de Dados Pessoais (ANPD), que terá um papel 
tríplice de fiscalização, sanção e educação.  

As violações à LGPD estão sujeitas a sanções administrativas a serem aplicadas 
pela ANPD, após processo administrativo, sem prejuízo de outras sanções ou 
penalidades civis ou criminais. As duas principais sanções, conforme art. 52 da LGPD 
são a multa de até 2% do faturamento da pessoa jurídica de direito privado no seu 
último exercício, limitada no total a R$ 50.000.000,00 (cinqüenta milhões de reais) 
por infração, e a publicização da infração, para que a violação seja amplamente 
divulgada em meios de comunicação, para conhecimento do público.  

Em outras palavras, além do eventual prejuízo financeiro, o descumprimento 
com as normas previstas na LGPD pode acarretar em danos reputacionais 
significativos, prejudicando a imagem da empresa perante seus clientes, 
colaboradores e funcionários.  

No entanto, até o momento não foi instituída a ANPD e ressalta-se a proposta 
do Projeto de Lei n. 5.762/2019 que prorroga por dois anos, de agosto de 2020 para 
agosto de 2022, a vigência da maior parte da LGPD, sob a justificativa de que não 
haverá tempo hábil até agosto de 2020 para que todas as propostas de 
regulamentação sejam discutidas pela sociedade e aprovadas pela ANPD (BRASIL, 
2019).  

Nesse aspecto, em decorrência da pandemia do novo coronavírus, o Senado 
aprovou no dia 03 de abril o adiamento da entrada em vigor da LGPD. Diante da 
urgência, o tema foi incluído no PL 1179/2020, que flexibiliza algumas leis do direito 
privado para o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Assim, pela nova 
redação aprovada pelo Plenário, a LGPD passaria a valer em janeiro de 2021, com 
penalidades previstas para agosto de 2021 (BRASIL, 2020). 

Apesar disso, é importante que empresas se adéqüem às normas previstas na 
Lei Geral de Proteção de Dados, a fim de agregarem valor a si mesmas, bem como 
ganhar competitividade no âmbito nacional e internacional.  

Desse modo, torna-se imprescindível a análise dos diversos modos de 
adequação à LGPD. 

 

3  Os Diversos Modos de Adequação 

 Ante a previsão ampla dos direitos dos usuários prevista na Lei Geral de 
Proteção de Dados, torna-se necessária para as empresas adotarem medidas de 
controles e notificações, como utilizar segurança apropriada para proteger dados 
pessoais, notificar sobre violações dos mesmos, manter registro detalhado do 
processamento de dados, bem como a necessidade contínua de compliance 
(implementação e manutenção das boas práticas de privacidade e proteção de dados 
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para se manter em conformidade com a LGPD e demais regulações sobre 
privacidade). 

As obrigações da adoção de políticas transparentes por parte das organizações 
são, dentre outras, o fornecimento de aviso claro de coleta de dados, a informação 
do propósito do processamento de dados e a definição de políticas de retenção e 
exclusão de dados, deixando claro o motivo da retenção e quando os dados serão 
excluídos.  

Ademais, no contexto de adequação à LGPD é interessante que as empresas 
adotem programas de governança em privacidade, seguindo os parâmetros 
expostos no art. 50 da Lei.   

Por exemplo, esses programas de privacidade podem estabelecer condições, 
regimes e procedimentos internos para o tratamento de dados, normas de 
segurança da informação, padrões técnicos, ações educativas, mecanismos internos 
de supervisão e mitigação de riscos, bem como procedimentos de resposta a 
incidentes de segurança. 

Nesse sentido, a Associação Brasileira de Anunciantes (MANUAL..., 2019) 
elencou os pontos que devem estar contidos num programa de governança em 
privacidade, a saber: 

a. demonstrar o comprometimento da empresa em adotar processos e políticas internas 
que assegurem o cumprimento, de forma abrangente, de normas e boas práticas 
relativas à proteção de dados pessoais;  

b. ser aplicável a todo o conjunto de dados pessoais que estejam sob o controle da 
empresa, independentemente do modo como se realizou sua coleta;  

c. ser adaptado à estrutura, à escala e ao volume das operações da empresa, bem como 
à sensibilidade dos dados tratados; 

d. estabelecer políticas e salvaguardas adequadas com base em processo de avaliação 
sistemática de impactos e riscos à privacidade;  

e. ter o objetivo de estabelecer relação de confiança com o titular, por meio de atuação 
transparente e que assegure mecanismos de participação do titular;  

f. estar integrado a sua estrutura geral de governança de forma a estabelecer e aplicar 
mecanismos de supervisão internos e externos;  

g. contar com planos de resposta a incidentes e remediação; e  

h. ser atualizado constantemente com base em informações obtidas a partir de 
monitoramento contínuo e avaliações periódicas (MANUAL..., 2019). 

Algumas práticas que podem ser adotadas por empresas de diversos ramos 
são a utilização de recursos audiovisuais, a clareza e objetividade das informações, 
flexibilidade ao usuário e a disponibilidade da empresa (MANUAL..., 2019). 

Quanto aos recursos audiovisuais, tem-se que a adoção de vídeos, imagens e 
infográficos para ilustrar processos e tratamentos de dados pessoais tornam as 
informações mais atrativas e compreensíveis aos usuários. Da mesma forma, 
informações simples e diretas, evitando ambigüidades e termos demasiadamente 
técnicos auxiliam a compreensão (MANUAL..., 2019). 

Outra prática que deve ser adotada é a flexibilidade dada ao usuário, que tem 
a liberdade de concordar ou não com o fornecimento de seus dados pessoais e 
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gerenciar suas escolhas de privacidade, preferencialmente por meio de painéis de 
controle (dashboards) ou ferramentas similares. Não é recomendado, portanto, 
deixar as checkboxes pré-marcadas, tampouco coletar dados excessivos ou 
desnecessários (MANUAL..., 2019).  

É importante, por fim, que a empresa esteja sempre disponível, o que é viável 
por meio de um canal de atendimento e de comunicação para que os usuários 
entrem em contato de maneira fácil e simplificada para tirar dúvidas sobre o 
tratamento de dados pessoais (MANUAL..., 2019). 

Nesse aspecto, é importante ter e seguir um conjunto de documentos para 
melhorar o gerenciamento de riscos de segurança cibernética. Por exemplo, um 
framework apresenta condutas e recomendações para que sejam aplicados 
princípios e práticas recomendadas de gerenciamento de riscos para melhorar a 
segurança e a resiliência. 

Dessa forma, podem-se reunir doze ações para se preparar à Lei Geral de 
Proteção de Dados, são elas: 

1- Reunir equipes e mapear operações internas de tratamento de dados; 

2- Levantar quais dados são de guarda obrigatória de acordo com o 

segmento de atuação; 

3- Garantir os direitos assegurados ao titular dos dados com adequação 

das ferramentas sistêmicas; 

4- Rever Políticas de Privacidade, Contratos e Termos de Uso para colocar 

em destaque cláusulas de direitos do titular dos dados; 

5- Rever Contratos com Internos e com terceiros que tenham acesso ou 

 façam tratamento de dados; 

6- Descrever os mecanismos de Segurança às bases de dados 

documentando técnicas utilizadas; 

7- Estruturar equipes internas com indicação dos agentes de tratamento de 

dados pessoais; 

8- Verificar quais serão as providências tomadas para que o tratamento 

dos dados atenda a lei; 

9- Desenvolver relatório de impacto à proteção de dados e regras de boas 

práticas e governança; 

10- Realizar treinamentos periódicos para assegurar as boas práticas no 

tratamento dos dados pessoais; 

11- Eliminar todos os dados que não sejam necessários: cópias duplicadas 

e backups que não serão utilizados; 

12- Nomear um DPO como gestor de Proteção de Dados (12 AÇÕES..., 2020). 

Além disso, para seguir uma cartilha técnica é interessante a observância das 
da ABNT NBR ISO/IEC 270001:2013 e 270002:2013, que é uma norma do comitê 
técnico formado pela ISO (International Organization for Standardization) e IEC 
(International Electrotechnical Commission), aprovada e traduzida pela Associação 
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Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), e posteriormente transformada em uma 
Norma Brasileira (NBR), de gestão de segurança de informação e de diretrizes para 
práticas de gestão de segurança da informação, respectivamente (BRASIL, 2020).  

Dessa forma, além dos meios gerais de adequação às normas e diretrizes 
previstas na Lei Geral de Proteção de Dados, podem-se elencar alguns pontos 
pertinentes as empresas de publicidade, expostos a seguir.  

 

3.1  Adequação para Empresas de Publicidade 

Não obstante os meios gerais de adequação à LGPD possam ser utilizados nas 
mais diversas áreas, é interessante ressaltar a necessidade das empresas de 
marketing se adequarem à nova lei, tendo em vista suas particularidades.  

Nesse sentido, tem-se que atividades de empresas de publicidade 
frequentemente envolvem tratamento e compartilhamento de dados pessoais, 
especialmente no contexto do marketing digital, estando entre as mais afetadas pela 
LGPD.  

Merece destaque a questão de que tais atividades de marketing digital se 
baseiam fortemente nos hábitos e comportamentos dos consumidores, derivados do 
tratamento de dados pessoais, bem como se tem que o compartilhamento de dados 
no contexto de prospecção e obtenção de leads é comum. Além disso, para impactar 
consumidores interessados na mensagem publicitária e efetuar comunicações são 
utilizadas informações de contato, que também podem ser consideradas dados 
pessoais (MANUAL..., 2019). 

Tendo isto em vista, a Associação Brasileira de Anunciante reuniu medidas 
para as empresas de marketing adaptarem seus processos à LGPD, são elas: 

As seguintes medidas são os primeiros passos para esse projeto de adequação:  

•  Realizar um mapeamento geral de todas as atividades que envolvem tratamentos de 
dados pessoais, incluindo processos de coleta, armazenamento e compartilhamento, 
verificando, também, se há tratamento de dados pessoais sensíveis.  

•  Definir as bases legais mais apropriadas para o tratamento de dados, conforme a 
finalidade específica (consentimento, legítimo interesse, execução de contrato, 
cumprimento de obrigação legal ou regulatória, etc).  

•  Analisar se há discrepâncias entre as obrigações legais e as atividades da empresa e 
definir quais estratégias adotar para adequação.  

•  Alocar responsabilidades internas para execução das ações necessárias.  

•  Implementar ferramentas que permitam aos titulares de dados pessoais exercerem 
seus direitos garantidos pela LGPD.  

•  Elaborar, revisar, adaptar e aditar contratos que envolvam tratamento e/ou 
compartilhamento de dados pessoais, tanto nas relações com usuários e 
consumidores, quanto nas relações com fornecedores e parceiros comerciais.  

•  Elaborar relatórios de impacto à proteção de dados pessoais nos casos de 
tratamento baseado em legítimo interesse e em outras situações em que isso seja 
recomendável. 

 •  Elaborar e revisar políticas internas, planos de resposta a incidentes e outros 
documentos sobre privacidade e proteção de dados pessoais.  
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•  Revisar e implementar técnicas e procedimentos de segurança da informação e 
programas de privacidade desde a concepção e como padrão (privacy by design/by 
default).  

•  Estabelecer um programa de governança em proteção de dados pessoais 
(MANUAL..., 2019). 

Desse modo, tem-se que na era do comércio digital, com a presença cada vez 
mais forte do marketing digital, as empresas que realizam tal atividade devem estar 
atentas aos princípios e diretrizes postos pela LGPD, de maneira a não só estarem 
conforme preceitos legais, como também a obterem mais confiabilidade por parte 
de consumidores e parceiros comerciais e competitividade no mercado. 

 

Considerações Finais 

Diante da imensa transação de dados pessoais presente na era digital e da 
preocupação da sociedade com a proteção de tais dados foram criadas diversas leis 
com o escopo de proteger os mesmos, a exemplo do Regulamento Geral de Proteção 
de Dados da União Européia e o Marco Civil da Internet.  

Tendo como base o GPDR, a Lei Geral de Proteção de Dados trouxe diversas 
inovações ao ordenamento jurídico brasileiro, desde um amplo rol de direitos dos 
titulares de dados a sanções pelo descumprimento e responsabilização dos agentes 
de tratamentos.  

Além disso, ao analisar a LGPD sob a ótica empresarial, evidenciou-se que o 
descumprimento a norma legal acarreta não só prejuízo financeiro à empresa, como 
também prejuízos para própria imagem e reputação desta perante seus parceiros 
comerciais, funcionários, colaboradores e a sociedade no geral.  

Assim, a adoção de políticas transparentes, programas de governança em 
privacidade, dentre vários modos de adequação já expostos, pode repercutir de 
maneira positiva à empresa, aumentando sua confiabilidade e competitividade no 
mercado.   

Desse modo, o presente artigo se propôs a demonstrar a necessidade das 
empresas se adequarem à Lei Geral de Proteção de Dados, considerando a adaptação 
de toda cadeia de produção e administração, bem como do uso das tecnologias aos 
princípios e diretrizes previstos na LGPD.  
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